
Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W,
Ušlechtilá ocel
MS6CM6155

včetně příslušenství
2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací
noha, 1 x pasírovací nástavec, 1 x šlehací metly, 1 x univerzální
drtič

Komfort, který cítíte. Síla, kterou si
vychutnáte.
● Maximální síla Bosch s 1000 W motorem: pro zpracování

i těch nejtvrdších ingrediencí a možností využít nejrůznější
příslušenství.

● Nůž "QuattroBlade" zajistí účinné mixování. Funkce AntiSplash -
mixování bez vyšplíchnutí ingrediencí.

● Ergonomicky tvarovaný: tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s
měkčenou rukojetí SoftTouch pro bezpečné uchopení.

● Variabilní rychlost: 12 rychlostí plus turbo tlačítko zajistí u
každého receptu dokonalou konzistenci surovin.

● Včetně sekáčku, šlehací metly a nástavce na bramborové
pyré: příslušenství, které rozšíří vaše možnosti pro přípravu
chutných domácích pokrmů.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :  393 x 55 x 62
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  220 x 200 x 266
Dimensions of the master case (mm) :  228 x 266 x 400
Rozměry palety :  197 x 80 x 120
Množství obalu na kartón :  2
Počet spotřebičů na paletě :  144
Units per layer :  18
Hmotnost netto (kg) :  1,708
Hmotnost brutto (kg) :  2,0
Příkon (W) :  1000
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W,
Ušlechtilá ocel
MS6CM6155

Komfort, který cítíte. Síla, kterou si
vychutnáte.

Skvělé výsledky

- Vysoce výkonný tyčový mixér s 1000 watty pro snadné
mixování a sekání i těch nejtvrdších ingrediencí

- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlost pro
každý recept. Pouhým stisknutím přídavného tlačítka se navíc
zapne režim turbo pro maximální výkon.

- Bosch "AntiSplash funkce": pohodlné a lehké mixování bez
vyšplíchnutí ingrediencí.

- Bosch "QuattroBlade technologie": mixování s inovativní,
speciálně ostřenou a tvrzenou čtyřkřídlou čepelí, díky níž jsou
výsledky vždy perfektní.

Komfort

- Tichý motor bez vibrací

- Perfektní úchop je zajištěn ergonomickým tvarem, velkými
tlačítky a SoftTouch povrchem rukojeti

- Patentovaný Bosch "Click - mechanismus" umožnuje snadné
sejmutí mixovací nohy a příslušenství

- Snadné čištění: mixovací noha a celé příslušenství (kromě
obou pohonů) jsou vhodné pro mytí v myčce

Bezpečnost

- Bezpečné připojení nástavců od Bosch: díky slyšitelnému
mechanismu "cvaknutí“ jsou mixovací noha, noha pro pyré,
šlehací metla a univerzální sekáček velikosti L bezpečně
připojeny k části s motorem.

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou
bez obsahu BPA

Univerzální

- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Vysoce kvalitní noha z
nerezové oceli je pachově i chuťově neutrální, odolný materiál
je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se
ani při kontaktu např. s mrkví.

- ProPuree hnětací nastávec pro rychlou a lehkou přípravu
bramborové kaše a dalších zeleninových kaší.

- Praktický sekáček velikosti L (500 ml užitný objem) naseká
bylinky, oříšky, cibuli, maso, sýr a další - s víčkem pro
uskladnění v lednici.

- Nerezová šlehací metla pro šlehání bílků, smetany,
palačinkového těsta či krémových dezertů.

- Průhledná mixovací nádoba ( 600 ml ) s měrkou a víčkem pro
uskladnění v lednici.
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